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De wilde achtervolging begon om-
streeks 21 uur op de Ring inMeche-
len.«Toenhijdevrouw—metwiehij
een knipperlichtrelatie had die re-
centwas afgesprongen—opmerkte,
zettehij deachtervolging in», beves-
tigt Nele Poelmans vanhet parket in
Mechelen. Met zijn anonieme
dienstwagen, een Volvo S40, reed
IvanV. snel achter haar aan. De poli-
tieman, lid vanhet interventieteam,
zat op dat moment alleen in de wa-
gen. Hij zette zijn zwaailichten en
sireneaan.
Devrouwstonddoodsangstenuit. In
paniek belde ze tijdens de rit haar
ex-man. «Ik zei haar de E19 op te
vluchten, omdat de snelweg buiten
zijn bevoegdheid valt. Maar hij ach-
tervolgde haar toch en probeerde
haar zelfs van de baan te rijden. Het
was een autorit op leven en dood»,
verteltBrahimElbali (39),metwiede
vrouwtweezonenvan8en11heeft.

Wapenverbod
De dolle politieman slaagde er uit-
eindelijk in zijn ex-vriendin op de
rechterrijstrook klem te rijden. Hij

zou uitgestapt zijn, haar bedreigd
hebben en volgens sommige bron-
nen zelfs zijn dienstwapen getrok-
kenhebben.Hetparkethoudthetop
«mondelingebedreigingen».
«Via de gsm hoorde ik de loeiende
sirenes en zijn geroep. Het was vre-
selijk. Hij dreigde er daar ter plekke
een einde te maken. Aan haar en
hem», getuigtdeman,dieopdatmo-
ment met zijn twee zonen aan de
kassa indesupermarktaandegrond
genageld stond.
Depolitiemanwerdopgepaktengis-
terochtend voorgeleid bij de onder-
zoeksrechter. Hij werd niet aange-
houden, maar kreeg strikte voor-

waardenopgelegd.«Eencontactver-
bod met het slachtoffer en een wa-
penverbod. De man heeft zijn ge-
zagsfunctie als politieman mis-
bruikt. Dat kunnen we niet tolere-
ren», aldusnogdeparketwoordvoer-
ster. Het Comité P voert ook een on-
derzoek. Later volgt mogelijk een
tuchtsanctie. Korpschef Yves
Bogaerts: «Intussen iszijndienstwa-
pen afgenomen en wordt hij de ko-
mendedagenvervangen.»
De man zelf wenste gisteren niet te
reageren. Het gerecht vervolgt hem
voorkwaadwilligebelemmeringvan
het verkeer enmisbruik van zijn ge-
zagsfunctie. De vrouw, nog steeds in

shock, was gisteren doodsbang. «De
achtervolgingen en bedreigingen
zijnaleenjaaraandegang», zuchtze.
Het koppelwas 2,5 jaar samen. «Tel-
kens ik demoed bijeenraapte om er
een punt achter te zetten, sloeg hij
door. Ik vrees dat de ellende nu pas
begint.»

Zelfmoord
Depolitieman,dieeendochtertjeuit
een andere relatie heeft, woont nog
steeds op minder dan vijfhonderd
meter van haar deur. Hij zou in het
verleden haar gezinmeermaalsmet
de dood bedreigd hebben. Ex-man
Elbali:«Metzijndienstwapenzouhij
mijn ex, onze zonen en mezelf een
kogel door het hoofd jagen. Daarna
zou hij zelfmoord plegen. Hij heeft
mij ontelbare keren achtervolgd. Ik
begrijp niet dat hij vrijgelaten is. Ik
kreeg meteen dezelfde dreigtele-
foons.Hijzouonsvankantmakenals
hij doordeze affaire zijn job zouver-
liezen. Ik laat me niet bang maken,
maar ik vrees voor de veiligheid van
mijnexenonzezonen.»

(WVK/KML/TVDZM)

Een hoofdinspecteur van deMechelse
politie (39) is preventief geschorst
nadat hij zaterdagavondmet zijn
anonieme dienstwagen zijn
ex-vriendin achtervolgde en klemreed
op de Antwerpse E19. Deman, die niet
aangehouden is, zou ook zijn wapen
getrokken hebben. Hij zou eerder al
gedreigd hebben de vrouw, haar twee
zonen en haar ex-man een kogel door
het hoofd te jagenmet zijn
dienstwapen, dat nu in beslag is
genomen. «Daarna zou hij
zelfmoord plegen», getuigt de
ex. «We vrezen voor ons leven.»

GESCHORST NAWILDEACHTERVOLGING MET POLITIEAUTO
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ekoninginheeftzich invervelende
bochtenmoetenwringendevoorbije
weken.Geenstichtendvoorbeeld,

diestichtingvanFabiola.Nugaatzedie
stichtingblijkbaarontbindenenzullenhaar
erfgenamensuccessierechtenmoetenbeta-
len,zoals iedereen,endat ismaargoedook.
AlleBelgengelijkvoordewet.Grootofklein.
Burgerofvorstin.Losvandeterechtedis-
cussieenverontwaardigingoverdetruken
vandefoorvandevromeweduwevan
Boudewijn, (dienatuurlijkmeermetdeuit-
wassenvandemonarchieenhetgelijkheids-
beginsel temakenhaddendanmetsucces-
sierechten,) ishet tochookgeenslechte
zaakomhetookeens fundamenteeloverer-
fenissentehebben.DatvindtookGwendolyn
Rutten,dievandeOpenVldgraageen
ideeënpartijwilmaken,enpleitvooréénta-
riefvoorsuccessierecht. Ikzoubijnadurven
zeggen:eindelijk.Waarwachtenweop?
Wantalswevindendat iedereengelijkmoet
zijnvoordewet,waaromwordenonzeerfge-
namenaanheteindvanderitdanzover-
schillendbelast?Het isvanzelfalpijnlijkdat
destaatmeteenhaardeelkomtopeisen
wanneereengeliefdeoverleden is.Datvoelt
altijdalonrechtvaardigaan.Hetgaat ten-
slotteovergeldwaaralgenoegbelastingen
opbetaaldwerdenbij leven.Maardaterdan
ooknogeensverschillendematenenge-
wichtengehanteerdworden, isalhelemaal
oneerlijk.Waaromwordenmensenzonder
kinderen,zoalsFabiola,en ikzelf, strakszo
hardgestraft? Ikzalgewerkthebbenvoor
elkecent (ikbengeenprins)enof ikm’n
spaargelddangraagaanm’nneefjeennicht-
jes,ArtsenZonderGrenzen,eenklooster in
deArdennen,deparkietenclubvanRijme-
namofeentrouweschoolkameraadwilnala-
ten, is tochmijnbeslissing?Ofwillenze
iedereenverplichteneenFabiolaketedoen?
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Jongeman sterft op

weg om vriend te helpen

Een 25-jarige man uit Gistel is om het leven
gekomen toen hij op wegwas om een vriend
optepikkendienaeenpolitiecontrolezijnwa-
genmoestlatenstaan. AngelloCuyllebeland-
dezondagochtendrond4uurinEernegemte-
gen een duiker. Het was de brandweer die de
auto in de sloot ontdekte. De ploeg was op
weg naar een interventie toen ze de wagen
van het slachtoffer zagen liggen. De jongen
werdnoggereanimeerd,maarstierf inhetzie-
kenhuis. Verstrooidheid zou aan de basis lig-
gen van het ongeval. Volgens de deskundige
vanhetparketwasdejongenkortvoorhijvan
de weg ging met zijn gsm en gps bezig
geweest.
Cuyllewasopwegomeenvriendoptepikken
die na een politiecontrole niet meer verder
mocht.Devriendreedzonderrijbewijs, testte
positiefenwas inhetbezitvansoftdrugs.Zijn
wagenwerddaarop inbeslaggenomen.«An-
gello stond altijd klaar voor iedereen», zegt
zijngrootmoeder.«Dat isnuzijndoodgewor-
den.Maarde jongendiehembelde,verwijten
weniks.» (THV/JHM)

Man beroofd na date via Facebook

Een 24-jarige man is zaterdagavond over-
vallenopdeLeuvenseOudeMarktnadathij
via Facebook in de val was gelokt. De man
wasviade site in contact gekomenmeteen
meisje en hadmet haar afgesproken. Toen
hij op de plaats van de afspraak aankwam,
werdhijechteropgewachtdooreengroepje
jongensdieheminelkaarsloegenenervan-
door gingen met zijn gsm en portefeuille.
De jongeman kon vluchten en rende een
hotelbinnen.Daarwachttehijopdepolitie.
De camerabeelden van de Oude Markt en
van het hotel worden onderzocht. Van de
daders is voorlopignoggeenspoor.

Vijfjarige speelt met aansteker:

gezinswoning in de as

Een brand heeft zaterdag de woning van een
zeskoppig gezin vernield in Geraardsbergen.
Het parket bevestigde gistervoormiddag dat
één van de kinderen, amper vijf jaar oud, een
matras in brand stakmet een aansteker. Dat
had het kind zaterdagavond zelf al toegege-
ven.Ophetogenblikvandebrandwarendeou-
ders en drie kinderen aanwezig. De ouders
brachteneersthunkroost inveiligheidenalar-
meerdendaarnadehulpdiensten.Die konden
niet voorkomen dat de woning voorlopig on-
bewoonbaar is. Twee aanpalende huizen lie-
pen ook rook- en roetschade op. Het gezin
wordtmomenteelopgevangenineennoodwo-
ningvanhetOCMW. (KSN)

Belgische bus met skiërs crasht: vijf gewonden

Bij eenongevalmeteen

Belgischebus indeFranse

Vogezen iseengroepBelgische

enFranse jongerenzaterdag

aaneenrampontsnapt.Vier

jongerenenhunbegeleider

raakten lichtgewondtoenhet

gevaartevandewegging.

Ze liependiversebreukenop.

Deoverige37passagiers,onder
wie de chauffeur, kwamen er
met de schrik van af. De bus
was vrijdagnacht vanuit Brus-
selvertrokkenrichtinghet ski-
station Gerardmer. Ter hoogte
van de gemeente Vincey liep
hetplotsmis.
«Dechauffeurmoestuitwijken
voor een dier dat deweg over-
stak», zegtdelokalepolitie.«Hij
trok aan zijn stuur en vloog
door de vangrail. De bus don-
derdedehellingafenbelandde
tien meter lager op zijn rech-
terflank.»
Nog volgens de politie is een
waar drama vermeden. Vlak
naastdeplaatsvandecrashligt
een grote stapel boomstam-

men.Alsdebusdaaropwasge-
botst,wasdetolallichtveelho-
ger geweest. «Ik werd wakker
aandeanderekantvandebus»,
reageert een passagier. «We
hebbengelukgehad.»

Trip verdergezet
De groep werd nadien opge-
vangen in een zaaltje waar ze
eten en psychologische hulp
kregen. De jongeren, allen col-
lega-arbeiders, waren vooral
geschrokkenomdathetbuson-
gevaldoetdenkenaanderamp
inhetZwitserseSierre.
Degewonden,opdebegeleider
die zijn schouder brak na,
mochten nog dezelfde dag het
ziekenhuisverlaten.Zewerden
met een andere bus naar het
skigebied wat verderop ge-
bracht, waar ze hun trip ver-
derzetten. Gisteravond keer-
den ze zoals gepland naar Bel-
gië terug.Deplaatselijkepolitie
onderzoekt het ongeval. Alle
inzittendendroegenalvasthun
gordel.

(KML)
Degroepwerd opgevangen in een zaaltje, daar kon er al opnieuwgelachen

worden. «Wehebben geluk gehad», beseft een passagier. Foto’s Belga

Debus

donderde de

helling af en

belandde

tienmeter

lager.

IK BEGRIJP NIET DAT HIJ
VRIJGELATEN IS. IK KREEG
METEEN DREIGTELEFOONS.
HIJ ZOU ONS VAN KANT
MAKEN ALS HIJ DOOR DEZE
AFFAIRE ZIJN JOB VERLIEST
Brahim Elbali, ex van slachtoffer

Agent bedreigt

ex-vriendin

met dienstwapen
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ANNICK DE WIT

De prinses mag niet voor de
camera reageren, aldusde repor-
tagemakers van ‘Royalty’, maar
Astrid heeft hen op de terugweg
van een werkbezoek aan het
Wereld Economisch Forum in
Davostochhaarmeninggegeven,
metdebedoelingdatdiekenbaar
wordt gemaakt. Dat de discussie
gevoerd wordt, is normaal en de
prinses zal aanvaarden wat de
regeringbeslist,zegtze.Maar:«Ik
zou toch graagpleiten voormeer
evenwicht tussen enerzijds de
vraag naar aanpassingen van de
dotaties en anderzijds de activi-
teitendie ik inhetbelangvanons
landenzijnbevolkinggedurende
20jaarhebuitgevoerd», zociteert
VTMhaar letterlijk.

Datdeprinsesreageert, isopmer-
kelijk.Datzezegtdatzezichneer-
legt bij wat het parlement zal
beslissen, niet zozeer. Als prinses
moét ze zich daaraan houden.
MaarOpenVld-KamerlidLukVan
Biesenvindtalvastdatdeprinses
eigenlijk beter geen uitspraken
zou doen in de pers. «Het past
niet. Het lijkt op onderhandelen.
En wij onderhandelen als rege-
ring niet met leden van de ko-
ninklijke familie over hun dota-
ties. Zij hebben maar aan te
nemenwathetwordt.»

Wantrouwen

Prinses Astrid krijgt elk jaar een
dotatie van 320.000 euro. Dat is
ruim het dubbele van het netto-
inkomen van de premier en zijn
vicepremiers. In het regeerak-
koord stond al dat ermeer trans-
parantie moet komen over de
dotatie-uitgaven van alle royals.
In de toekomst zullen alleen nog
dekroonprinsendeweduwevan
devorigekoningtoelagenkrijgen.
DedotatievankoninginFabiola—

nu nog 1,4 miljoen euro per jaar
— wordt na de perikelen rond
haar stichting Fons Pereos al ver-
vroegd teruggeschroefdmet een
half miljoen euro. Over die van
Astrid en Laurent wordt nadien

Voor de eerste keer heeft een lid van de konink-

lijke familie zich openlijk uitgesproken over de

dotaties. Prinses Astrid zegt dat ze er geen

enkel probleemmee heeft als de regering haar

toelage zou herzien. Ze vindt wel dat er «een

evenwichtmoet zijn» tussen die aanpassing en

het werk dat ze toch al twintig jaar uitvoert voor

ons land. Dat vertelde de prinses tegen een

ploeg van het VTM-magazine ‘Royalty’.

«Dotatie verlagen?

Geen probleem»

PRINSES ASTRID IS EERSTE ROYAL DIE ZICH MENGT IN DEBAT OVER TOELAGE

PrinsesAstrid deed haar
uitspraak inDavos. Belga

Banken verlagen spaarrente nog verder

Debankengaandealhistorisch lage rente
opspaarboekjesnogverderverlagen.Dat
schrijft ‘DeTijd’ opbasis vaneenrond-
vraagbij bankiers.Nochtanszitdemarkt-
rentede laatstewekenwat inde lift.

Een klassiek spaarboekje brengt dezer
dagennauwelijks ietsop.Devierbekende
grootbanken bieden hoogstens nog 1%
rente. Als men de inflatie in rekening
neemt, verliest de spaarder er zelfs aan.
Toch zal de rente verder dalen, noteerde
‘De Tijd’ bij verschillende banken. Op het
eerstegezicht lijktdatwatvreemd.Deren-
teopspaarboekjeskanampernoglageren
demarktrentezitvoorheteerstsinds lang
indelift.Dedalingvandiemarktrentewas
de voorbije jaren een klassiek argument
omdedaling vande spaarrente uit te leg-
gen. Dus zou je nu ook het omgekeerde
verwachten.Nietdus.

Dat komt omdat de banken een deel van
hetgelddatweoponze spaarboekjes zet-
tenbeleggenoplangetermijn.Zerekenen
erop dat niet alle spaarders tegelijk hun
volledigetegoedkomenopvragen.Elkjaar
moetendebankeneendeelvandatoplan-
ge termijn belegde geld herbeleggen. Dit
laatstegebeurtvandaagnogaltijdaanveel
mindergunstigetarievendanenkelejaren
geleden. Een Belgische staatsobligatie op
vijf jaar bijvoorbeeld brengt vandaag
slechts 1,2% op tegen 4% vijf jaar geleden.
Dat verschil weegt door in de spaarrente
diedebankenvandaagaanbiedenenisde
reden waarom het rendement van een
spaarboekje slechts met vertraging rea-
geert. Een verhoging van de spaarrente is
dus nog niet meteen voor morgen, wel
integendeel, zeggendebankiers.Ditgeldt
voorallebanken—grootbankenenkleine
spelers — en voor alle types van spaar-

rekeningen—klassiekenonline.
DeBelgische spaarder lijkt zich deze situ-
atie niet heel erg aan te trekken. De inleg
opspaarboekjessteeg in2012met20mil-
jard euro tot een absoluut recordbedrag
van230miljard.

Beter kasbons

Wie als spaarder sneller wil genieten van
de stijgende marktrente, steekt zijn geld
binnenkort beter in kasbons of zet het op
een termijnrekening. Banken beleggen
het spaargeld dat ze via die weg binnen-
krijgen doorgaans meteen voor dezelfde
termijn,waardoorhetrendementvankas-
bons en termijnrekeningen veel dichter
aanleuntbijde—momenteel lichtstijgen-
de — langetermijnrente. Dit zou zich nog
voor de zomermoeten doen voelen in de
aangebodenrenteopdatsoortproducten.

(EV)

Open brief van leraars in opleiding:
«Wij zijn niét dom»

«Wij zijnnietdom.»Dat iskort sa-
mengevatdeopenbrief die studen-
tenuitde lerarenopleiding inHe-
verleehebbenopgesteld. Ze reage-
rendaarmeeopdenieuwsartikels
vanvorigeweek.

Uiteenonderzoekwasgeblekendat
hetmetdebasiskennisvanonzetoe-
komstigeleraarsdramatischgesteld
is. Zo wist een ruime meerderheid
niet wie Herman Van Rompuy was
enkondendemeestenopeenblinde
kaartEuropeselandenalsRoemenië
niet aanduiden. «Dit heeft ons per-
soonlijkgetroffen», schrijftNickVan
denHeuvel,voorzittervandedepar-
tementale studentenraad. «Het
komt voor ons zowel kwetsend als

simplistisch over dat de lerarenop-
leiding in zijn geheel over één kam
wordtgeschorenals ‘dom’.»Hetpro-
bleem ligt volgens de studentennet
niet bij de lerarenopleiding. «Het
gaat over algemene kennis diemen
in het secundair en zelfs het lager
onderwijs zoumoetenaanleren.»
De studenten zijn bovendien van
meningdatanno2013paratekennis
niet mag worden overschat. «De
leerlingen van vandaag en morgen
zittenniet tewachtenop leerkrach-
tenmet louter eengrote encyclope-
dische kennis. Ze snakken naar
authentieke leraars die begeesterd
methunvakbezigzijnendeleerstof
kaderenineenbredemaatschappe-
lijke context.» (DB)

Facebook maakt
1 gebruiker

op 3 ongelukkiger
Een derde van de Facebook-
gebruikersvoeltzichongeluk-
kiger na een bezoekje aan de
site. Dat schrijft het Ameri-
kaanse ‘Time’. Duitse onder-
zoekersonderzochten600fre-
quente Facebookgebruikers.
Vooral devakantiefoto’s opde
site blijken verdrietig te ma-
ken. Ook andere foto’s roepen
nogalwat jaloezie, verdriet en
eenzaamheid op. De resulta-
ten hoeven niet te verbazen:
opFacebooklaat iedereenzich
doorgaans van zijn beste kant
zien. Die stortvloed aan posi-
tieve informatie kan ons het
gevoel geven dat ons leven
minder spannend en roos-
kleurig isdandatvananderen.
Onzin, natuurlijk. Ook de
Nederlandse socioloog Koen
Damhuis waarschuwde al
voor het vertekend beeld dat
Facebook geeft. «Het is een
arena waarin we constant
vechten om de gelukkigste te
zijn.» (EVH)

Ziekenhuis start met

magneetgestuurde

hartoperaties

Het Antwerpse Middelheim-
ziekenhuis issindskortgestart
met een nieuwe techniek om
hartpatiënten te behandelen.
Met magneten kunnen de
cardiologen nu een katheter
vanop afstand naar de juiste
plekinhet lichaamsturen.«De
katheterwordt ingebrachtvia
de lies. Zo moet de borstkas
niet meer volledig geopend
worden.Grootvoordeel,zeker
bij oudere patiënten die veel
langzamer herstellen», aldus
woordvoersterReneeWillems.
Ander voordeel is dat de chi-
rurgen de katheter met een
simpele muisklik kunnen be-
sturen.Zomoetenzenietmeer
urenlang geconcentreerd
naast de patiënt blijven staan
ommetminutieuzebewegin-
gendeoperatiesuit tevoeren.
Een zeventigtal huisartsen
volgde zaterdag live eenmag-
neetgestuurde ingreep op
groot scherm. Daarbij werd
ook een oplosbare stent voor-
gesteld. Dat is een medicijn-
afgevendveertjedatdekrans-
slagaderopenhoudtennaeen
tijdje zelf oplost. (DILA)

SLECHTS
PEULSCHIL
VOORHAAR

De jaarlijkse dotatie van
320.000 euro is maar een
peulschil in vergelijking met
het totale jaarinkomen van
hetgezinvanprinsesAstriden
prins Lorenz. De telg van de
Oostenrijkse Habsburgers
verdient een klein fortuin als
bankier. Lorenz is in Zwitser-
land mede-eigenaar van de
bank Gutzwiller. Dat is een
zeerexclusieve,uiterstdiscre-
te bank met 65 personeelsle-
den die alleen klanten aan-
vaardt met een inkomen van
minstens 200.000 euro, zo
blijkt uit het boek ‘Konings-
kwesties’ van Frédéric
Deborsu. Hoeveel Lorenz er
verdient, is eengoedbewaard
geheim. Een Zwitserse jour-
nalisteraamtzijnsalarisop2,5
à4miljoeneuroperjaar.Daar-
naast adviseert de prins ook
grote bedrijven zoals BNP
Paribasof Suez.BijSuez-Envi-
ronnement zetelt hij in de
raad van bestuur sinds 1998.
Daarvoorkreeghij in2011 een
vergoeding van 70.750 euro.
Bij BNP Paribas zou hij
100.000euroopstrijken. (PGL)

gediscussieerd. Tegen de zomer
hoopt de regering ermee klaar te
zijn. Dat het allemaal met veel
minder moet, daar bestaat poli-
tiekeconsensusover.
Metmeerduidelijkheid,daargaat
ookdeprinsesmeeakkoord, zegt
ze.Maarzebenadruktdatzevoor
die dotatie ook iets in de plaats
stelt.«Zevoeltzichtocheenbeet-
je persoonlijk aangevallen», zegt
reporter Reinhout Goddyn. «Ze
vraagt zich af of ze dan 20 jaar
langzoverkeerdbezig isgeweest.
De discussie ziet ze ook als een
tekenvanwantrouwenoverhaar
werk.»
LukVanBiesen: «Hetherzienvan
dedotatiesdoetgeenafbreukaan
hetgoedewerkdatdeprinseson-
getwijfeld levert. Het zouerg zijn
mochtenwezoveelgelduitgeven

aan slechtwerk.Maar de vraag is
of het nog nódig is. De regering
stelt wel haar eigenmensen aan.
Dat de koninklijke familie dit
doet, isnietmeervandeze tijd.»

Vangnet

Aangezien ze gehuwd ismet een
man die in het gewone burger-
leven een stevig eigen inkomen
heeft opgebouwd, zou Astrid
wellicht minder zwaar te lijden
hebben onder een ingekrompen
dotatie dan haar broer prins
Laurent,diejaarlijks307.000euro
krijgt.VanBiesen:«Het isnietaan
deregeringomvoorde ledenvan
dekoninklijkefamilieeensociaal
vangnettevoorzien.Erzijnande-
re families in dit land die op dat
vlak een grotere bekommernis
vandoenhebben.»

Dood onder
eigen auto bij
inrijden garage

Een 69-jarige man uit Wevel-
gemisgisteravondietsnaach-
ten omhet leven gekomen bij
een tragisch ongeval voor zijn
woning. Jacques Delaere was
thuis gearriveerd met zijn
vrouw, die aan het stuur van
hun Mercedes zat. Omdat de
echtgenote niet graag de auto
in de garage parkeert, stapte
het koppel uit, zodat Jacques
achter het stuur kon plaats-
nemen.Voordatgebeurde,be-
gondeautoechterachteruit te
bollen. Ineenreflexprobeerde
de man de Mercedes tegen te
houden,maarhijstruikeldeen
belandde onder het voertuig.
Alle hulp kwam te laat. Zijn
echtgenote werd opgevangen
doordedienstSlachtofferhulp
vandepolitie. (VHS)

WEL VRAAGT ZE
ZICH AF OF ZE
DAN DE VOORBIJE
20 JAAR ZO
VERKEERD BEZIG
IS GEWEEST
Reinhout Goddyn
(‘Royalty’)

DELPHINE BOËL IN ZELFDE
STIJL ALS MATHILDE

DelphineBoëlalsdiva.Dat ishetresultaat
vaneenfotoshootdiezedeed,opuitnodi-
gingvan‘Royalty’, indebefaamdeParijse
studioHarcourt.Daarhebbenzeeenheel
eigenstijl, filmischbijna,metveelspots
maarzonderflitslicht.Het leverteentypi-
sche lichtinvalop.De‘Harcourt-methode’
isookdetechniekdiedeBrusselsefoto-
graafMichelGronembergergebruikt
heeftvoorhetopvallendeportretvanprin-
sesMathilde,dathijonlangsmaaktenaar
aanleidingvanhaar40steverjaardag.
Delphine isalvastongelooflijkblijmethet
resultaatvandefotoshoot.Maarbekriti-
seerdewelhaareigenuiterlijk.«Ikzieeruit
alskoningAlbert.Dat isnueenmaaleen
feit»,zeizevoordecamera.«Ikhebzijn
kin,zijnmond,devormvanzijnogen. Ik
hebveelvandiekantvandefamilie.»Om
eraantoetevoegen:«Ikzoulieveropmijn
moederwillen lijken.» (ADW) Foto’s Harcourt/PN


